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Zingende Kerk 
Kerkmuziek is een belangrijke uiting van de ziel, en die uitingen hebben wij nodig om God te 

eren. In elke kerk kun je van één ding op aan: dat er gezongen wordt!  

Wat en hoe er gezongen wordt kan sterk variëren: van Gregoriaans tot Marialiederen, van 

begeleiding door een orkest tot a capella. 

Hoe is veel Westerse muziek ontstaan binnen de brede christelijke 

traditie, of onder inspiratie van het geloof. 

In het jaarprogramma daarom deze keer ook een muziekavond. Ds. B. 

Vijfvinkel en pastoor F. Bunschoten hebben kerkmusicus Jos Martens 

bereid om ons een avond mee te nemen in verschillende 

muziekstromingen die nog steeds op zondag binnen kerkmuren klinken. 

Uiteraard geeft de inleider deze avond alle gelegenheid om ook zelf 

onze stem te laten klinken! 

 

Datum: donderdag 21 maart om 20.00 uur 

Plaats:   Pastorie Odulphus, Assendelft 

Leiding: J. Martens, kerkmusicus 

 

 
Activiteiten voor de Vastenaktie 2019 

Zondag 17 maart Klaverjassen 
Maandag  18 maart Vastenmaaltijd 
Zondag 24 maart Bridgen 
Woensdag  3 april   Vastenmaaltijd en lijdensmeditatie 
Zaterdag  13 april Boekenmarkt 
Zondag  14 april  Actiedag  
Dinsdag  16 april Vastenmaaltijd en boeteviering 
 

Vastenmaaltijd 

Maandag 18 maart, woensdag 3 april en dinsdag 16 april is er om 18.00 uur een 
gemeenschappelijke vastenmaaltijd.  
Na de maaltijd wordt er informatie gegeven over het vastenproject. Opgave via onderstaand 
strookje in de brievenbus van de pastorie of een mailtje naar petrusvis@planet.nl 
 
Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …. perso(o)n(en) naar de maaltijd op  
□ Maandag  18 maart* 
□ Woensdag  3 april* 
□ Dinsdag  16 april* *graag aankruisen welke datum 

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:petrusvis@planet.nl


 

Uitnodiging voor klaverjasmiddag  

Ook dit jaar is er weer een klaverjasmiddag voor de Vastenaktie en wel 
op zondag 17 maart om 13.30 uur in de Ontmoetingsruimte, entree € 
5,00 
Tijdens de middag wordt ook een tombola gehouden. Opgeven door middel van een briefje 
of strookje naar de pastorie. 
 
Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …  perso(o)n(en) naar de klaverjasmiddag op 
zondag 17 maart. 

 
 
Bridgen voor de Vastenaktie 
De bridgemiddag is op zondag 24 maart om 13.30 uur in de ontmoetingsruimte. Wilt u mee 
doen dan graag vóór 12 maart aanmelden via een briefje op de pastorie of telefonisch op 
nummer 075-6840489  
 
 
Entreeprijs: € 15,00 per paar inclusief koffie en iets lekkers 
Ook deze opbrengst is bestemd voor het Vastenaktieproject, dus hopen 
we op een goede opkomst. 
Opgave 

Wij komen naar de bridgemiddag op zondag 24 maart 13.30 uur. 
Naam ....................................  Tel nr.  .........................  
Naam ....................................  Tel nr.  .........................  

 
 
OPROEP!!!!! Prijsjes. 
Voor de diverse tombola’s hebben we prijsjes nodig. Alles voor de Vastenaktie kunt u 
neerzetten onder de plank waar de boekjes voor de viering en de Keitjes liggen. U kunt zich 
ook opgeven via de website. www.st-petrusparochie.nl  
 

Help ons om er weer een fantastische actie van te maken!!!!! 

 
Voor de taartenbakkers onder u: er hangt weer een lijst bij de keuken waarop u kunt noteren 
op welke datum u uw taart/cake of ander lekkers meebrengt! 

 

 

 

Ter overweging 

 

Dat God van stenen brood zal maken, dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp en tegenslagen 

uit de weg zal ruimen... 

Hardnekkig leeft dit godsbeeld voort. Maar dit is heidendom, 

ruikt naar bezwering en magie. 

 

Het leven van zijn beminde Jezus was niet vrijgesteld van leed en pijn. 

Hij heeft het onvermogen aangevoeld van kleine mensen in verdrukking, de beklemmende 

onmacht gekruisigd te zijn. 

En God kwam Hem niet te hulp, speelde niet voor redder in nood. 

God bleef zwijgend Hem nabij zoals een geliefde doet die mee-lijdt 

en woorden overbodig vindt. 

God bleef doorheen de pijn en de ontreddering, Hem dragen tot in de dood, tot aan de overkant. 

 

Dat God van stenen brood zal maken... dat heeft de duivel uitgevonden. 

Maar dat wij voor elkaar brood zouden breken en pijn zouden delen... 

Dat heeft Jezus ons geleerd. 
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 Zondag 10 maart is overleden Bets Arens–Neele, zij verbleef in de Bonte Ruiter te Wormerveer 

en werd 85 jaar. De avondwake rond haar was donderdag 14 maart en haar uitvaart was vrijdag 15 

maart waarna zij is begraven aan de Eikelaan. 

 
Woensdag 13 maart is Gladys Alica de la Trinidad Boon – Gonzalez overleden. Ze woonde 

op de Grote Beer en is 94 jaar geworden. 

Dinsdagmiddag is de crematiedienst in Driehuis – Westerveld 

 

 
   AGENDA 

 

 Maandag, 8:45 uur Kerkwerken 

 Maandag, 18:00 uur Ontmoetingsruimte Vastenmaaltijd 

 Dinsdag, 15:45 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 1ste Communie 

 Woensdag, Ontmoetingsruimte, “Provinciale Staten verkiezingen” 

 Woensdag, 10:00 uur koffieochtend Pastorie 

 Donderdag, 19:00 uur repetitie Rouw- en Trouwkoor 

 Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 

verzorgd door de Ned. Gereformeerde Kerk 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pastoor F. Bunschoten 

 Zondag, 10:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

Voorganger: Pastor J. Stam Doopdienst, Doe-ochtend 1ste Communie 

 Zondag, 13:30 uur Ontmoetingsruimte, Bridgen 

 

De collecte vorig weekend was € 246,90. 

 
Symbolische schikking 2e zondag van de 40-dagentijd 17 maart 2019 

 

 

Even gezien 

Vorige zondag bevond Jezus zich in de woestijn. Vandaag bestijgt hij met drie leerlingen de 

berg. In de Bijbel is de berg een plek waar toekomst perspectief geboden wordt. Op de berg 

mogen de leerlingen Jezus even in heerlijkheid zien, zodat zij, bemoedigd, Jezus kunnen 

volgen op weg naar Pasen. De gedaanteverandering wordt gesymboliseerd door de stralende 

witte roos.  

 


